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теолошког говора ране Цркве,
као и на само делимичну спо
собност савременог богосло
вља да овај увид узме озбиљно.
Оци су промишљали и говори
ли о Цркви на другачији начин
од онога који очекује савремена
систематска теологија и еклиси
ологија. Оци су мање говорили о
Цркви као институцији и култу,
а више као динамичном живом
организму, као телу, као броду,
као све
тлу, као до
му... Мо
жда

звучи парадоксалано, али књига
професора Дасмана може бити
расадник новог теолошког гово
ра о Цркви, у смислу тражења
нових метафора за Цркву које
би се садржајно и (с)мисаоно
надовезивале на отачке метафо
ре. У сваком случају, вишестру
ка корист ове књиге за историју
екслисиологије и актуелни тео
лошки говор је евидентна.
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Узимајући у обзир особити
значај и смисао литургике као
богословске науке, несумњи
во да нарочито место на плану
њеног развоја код православних
Срба припада утицају рускосло
венског богослужбеног наслеђа и
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руских литургичара. У циљу што
потпунијег и прецизнијег сагле
давања таквих утицаја, допринос
писаног наслеђа једног од веома
значајних руских литургичара
професора Николаја Успенског
(1900–1987), могуће је препо
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знати на примеру његових са
браних дела у три тома. Николај
Успенски био је вишедеценијски
професор литургике на Лењин
градској духовној академији. За
вршио је Богословски институт
у Петрограду са степеном кан
дидата богословља добијеним
за одбрањени рад под насловом
Порекло Агрипније или Свеноћ
ног бденија и његови саставни де
лови. Године 1947. одбранио је
магистарски рад под насловом
Чин Свеноћног бденија у Руској и
Грчкој Цркви. За доктора цркве
не историје промовисан је 1957.
године на Московској духовној
академији на основу одбрањене
дисертације под насловом Исто
рија богослужбеног појања Руске
Цркве до средине XVII века.
Сабрана дела Николаја Ус
пенског представљају три збор
ника његових текстова насталих
током вишедеценијског рада
овог признатог литургичара. По
менути текстови одликују се раз

личитом садржином и обимом.
У првом тому најпре се износи
опсежно разматрање научног
наслеђа професора Николаја
Успенског (стр. 7–21). Потом су
обухваћена два рада посвећена
историјском развоју вечерњег
богослужења и чину Свеноћног
бденија (стр. 23–379).
У другом тому његових са
браних дела публикована су два
рада која су посвећена исто
ријско-литургичком сагледава
њу византијске Литургије (стр.
3–277) и историјско-литургич
кој анализи најважније евхари
стијске молитве – Анафоре (стр.
287–413). У скло
пу пр
вог де
ла
овог зборника садржане су сле
деће теме: Литургија до шестог
века (стр. 6–73), потом резулта
ти проучавања везани за наста
нак и развој антифона, Малог
входа, Трисвете песме, као и
Великог входа (стр. 74–172). Ко
начно, на самом крају овог де
ла тома о коме је реч, износе се
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истраживања попут литургичке
анализе Херувимске песме (стр.
173–214), целива мира (стр.
215–268), као и огледи из исто
рије молитве „Никтоже достоин“
(стр. 269–286). Претходно наве
дени истраживачки рад из дру
гог дела овог тома под насловом
„Анафора“ подељен је на следе
ће целине: Предговор (стр. 287–
290); потом следе четири цен
трална поглавља: Евхаристија
у доба Апостола (стр. 291–310),
Анафора у доникејском периоду
(стр. 311–350), Анафора Васи
лија Великог, Јована Златоустог
и римокатоличка (стр. 351–412),
да би на крају било изложено
светоотачко учење о Евхаристији
и разматран настанак одговара
јућих конфенсионалних разлика
(стр. 413–448).
У трећем том у сабра н их де
ла Успенс ког зас ту п љена су два
рад а, и то јед ан који је пос већен
историјс ко-лит ург ичком са гле
давању Правос лавне Лит ург ије,
док се у дру г ом ра д у проу ча ва
химног рафс ко нас леђе Право
славне Црк ве (пра зниц и, тек
стови и устав). Први рад у овом
зборн ик у је поде љ ен на неко
лико тем а које заузим ај у веом а
ва ж но мес то у пра вос лавној ли
тург ичкој нау ц и. Међу првим
тем а м а та к вог значаја најп ре
се износ и опсеж но разм ат ра њ е
Тајне вече ре и Трпезе Гос под њ е
(стр. 3–27). Поред тога, ис т ра ж у
ју се евх арис тијс ке мол и т ве Све
тог Вас и л и ја Ве л иког и Све т ог
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Јова на Злат оус тог (стр. 28–46).
Пот ом сле д и изван ред на студ и
ја о порек лу и историјс ком раз
вој у Лит ург ије Пређеос већен их
дарова (стр. 47–106). На д а љ е, у
овом том у су са д рж а не веом а
исц рпне студ и је о спасонос ном
и освећу ј у ћем дејс тву Све т ога
Ду х а у бог ос лу жењу и све т им
тајна м а (стр. 107–120). Та кође,
пуб ликова на је и веом а ва ж на
студ и ја за обре дос лов ље, а то
је разм ат ра њ е пи та њ а слу же
ња двеј у Ли т ург и ја истога да на
(стр. 121–125). У нас тавк у след и
рад пос већен Правос лавној Ли
тург и ји за пад ног обре д а (стр.
126–160). Ко
нач
но, овом збор
ник у припад ај у и разл ич ит и
текс тови професора Успенс ког
који су између оста лог преве де
ни на српс ки језик, а то је сажета
студ и ја под нас ловом „Кол изи
ја двеј у теолог и ја при ревизи ји
рус ких бог ос лужбен их књига у
XVII век у“ (стр. 161–199). Исто
тако, у овом том у је сад рж ана и
опсе ж на студ и ја о учеш ћу вер
них у бог ос лу жењу Рус ке Црк ве
до времена Пе т ра Ве л иког (стр.
200–222). Друг и рад у дот ичном
том у пос већен је ра зним тем а м а
из домена хим ног рафије и хри
шћанс ке хеорт олог и је. С тим у
вези зас ту п љен и су сле дећ и ра
дови: историјс ки развој и значе
ње пра зник а Рођењ а Хрис товог
у древној Црк ви (стр. 223–238),
историјс ко-лит ург ичко са глед а
вањ е Свет е Чет рдесетн ице (стр.
239–247) и Чина воз дви жењ а
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Крс та (стр. 248–260), као и про
у ча ва њ е тропара Апос тол у Лу
ки у њег овом грчком ориг ина л у
(стр. 261–265), те тем ат ик а Све
ти Ром ан Слат копојац и њег ови
кон д а ц и (стр. 266–292). Та ко
ђе, овај том са д рж и и некол ико
текс това пос већен их од редбам а
тип ик а о поја њу од ређен их тро
пара и кон д а к а у од ређене да не
током год иш њег бог ос лужбеног
кру га. Међу та к вим текс тови м а
срећемо: поре д ак поја њ а тропа
ра и конд ак а пос ле вход а на Ли
тург ији (стр. 293–299), па зат им
на Чет рдесетн иц у и Педесетн и
цу (стр. 300–301). На самом кра
ју овог рад а говори се и о поја
њу ирмоса Пас х алног ка нона на

ју т рењу Крс топок лоне недељ е
(стр. 302–312) и основн им одл и
ка м а и употрeби бог ос лу жбен их
от п ус та од ређен их пос ле дова њ а
(стр. 313–342).
Узимајући у обзир претход
но изложено, Сабрана дела Н. Ус
пенског публикована у три тома
с правом заслужују препоруку
како свим литургичарима и ис
траживачима богослужбеног на
слеђа Православне Цркве, тако
и онима који су заинтересовани
за потпуније упознавање слова и
духа хришћанског богослужења
кроз историју.
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Ценз ор је сис тем у лоја л ан,
иг нор ант, би р ок рат а који слу ж и
ауторит ат ивној,
реп рес ивној
држ а ви и на нос и књи ж евнос ти

ве л ик у ште т у. Ово је еуфем и
стичк а слик а. Ту тез у пот врђ у је
Роб ер т Дарн тон у својој фас ци
ни р ај у ћој и бри љ ант но ис т ра
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